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Smlouva č. 261/143/2021 

 

uzavřená podle uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Smluvní strany 
 
1. Objednatel:  Východočeské muzeum v Pardubicích 
 Zámek 2 
 530 02  Pardubice 

IČO: 14450542 
DIČ: CZ14450542 
Zastoupen: Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu 
protokolu o předání a převzetí dodávky:  

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 

 
2. Dodavatel:  SEZZAM spol. s.r.o., Pardubická 100, 533 45 Opatovice nad Labem 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
doplněno před podpisem smlouvy, sp. zn. C 77 
IČO: 00655368 
DIČ: CZ00655368 
Zastoupen: Lubomírem Petříčkem, jednatelem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu  
o předání a převzetí dodávky: Jan Kohout  
Bankovní spojení: ČSOB 
č. účtu: 

 
uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat 
objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje 
zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 
 

Preambule 
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázce na dodávky s 
názvem „Zámek Pardubice – zázemí gastro“, (evidenční číslo ve VVZ: P21V00000124) 
mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným 
dodavatelem k plnění této veřejné zakázky. 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je dodávka vnitřního vybavení a dalšího příslušenství, včetně 

montáže a zprovoznění, včetně koordinace poddodavatelů, zaškolení obsluhy, instalace 
a montáže, odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné 
funkčnosti, dopravy na místo plnění, (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“) dle 
oceněného soupisu a technické specifikace, které tvoří přílohu č. 2. Součástí předmětu 
této smlouvy je rovněž poskytování záručního servisu za podmínek dle příslušných 
ustanovení smlouvy a obchodních podmínek. 
 

2. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit zejména: 

„ Zámek Pardubice – zázemí gastro“ 
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a) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu, 
b) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 

2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, 
c) instalaci a montáž zboží, 
d) prokazatelné proškolení obsluhy včetně předání protokolu o zaškolení obsluhy,  
e) kompletní dokladovou část 2x v listinné podobě (revize, zaškolení, zprovoznění apod.), 
f) protokolární předání zboží do provozu objednateli, 
g) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky 

na vlastní náklady, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů v platném znění, 

h) odstraňování vad díla po záruční dobu, 
i) koordinaci poddodávek, 
j) přeměření prostor, do kterých bude zboží dodávat, 
k) výrobní dokumentace a vzorky materiálů 

 
3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle specifikace předmětu veřejné zakázky, která 

byla součástí zadávací dokumentace ze dne 7. 4. 2021, čj. 261/107/2021, dle technické 
dokumentace a dle oceněného soupisu, který tvoří přílohu č. 2 a 3 smlouvy (dále jen 
„zboží“). 
 

4. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům 
stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými 
českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným 
zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.  

 

5. Dodavatel bere na vědomí a respektuje, že místem dodávky je národní kulturní 
památka. Veškeré činnosti, které se dotýkají předmětu smlouvy, proto budou respektovat 
omezení a rizika plynoucí z tohoto faktu.   

 

6. Předmětem smlouvy jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 
dodavatel ví nebo podle svých odborných zkušeností a znalostí vědět má, že jsou k 
řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 

 

7. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek kupujícího do díla. ¨ 
 

8. Prodávající výslovně prohlašuje, že se seznámil s podklady pro zpracování díla 
obsaženými v dokumentaci a zavazuje se náležitým způsobem co do kvality a rozsahu 
zpracovat záměr objednatele definovaný zadávací dokumentací (viz. Příloha č. 2 a 3), 
která je přílohou této smlouvy. Záměr objednatele a účel použití díla je zhotoviteli zřejmý. 

 

Článek II. 
Cena 

 
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu 

smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:  
 

Cena celkem bez DPH 402 778 Kč  
DPH 21 % 84 583,38 Kč 
cena celkem včetně DPH 487 361,38 Kč. 

 
Oceněný soupis tvoří přílohu č. 2 smlouvy. 

 



 

 

3                                                                                                                                          261/143/2021 

 

2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré 
náklady dodavatele (zejména clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, 
instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis, pravidelné periodické bezpečnostně-
technické kontroly) vzniklé v souvislosti s plněním popsaným v čl. I. této smlouvy včetně 
koordinace poddodávek a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.  

 
3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících 

prokazatelný vliv na uvedenou cenu. 
 
4. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na 

základě faktur vystavených v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a 
způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky). 

 

5. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

 
 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění 

 
 
1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do 2 měsíců ode dne 

doručení výzvy k plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou 
v záhlaví smlouvy, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních 
podmínkách. 
 

2. Dodavatel je povinen oznámit kupujícímu nejméně 10 dnů předem termín dodávky 
předmětu této smlouvy na místo plnění.  
 

3. Lhůtu pro realizaci předmětu smlouvy dle odstavce 1 lze prodloužit pouze v případě, kdy 
dodavatel nemohl realizovat předmět smlouvy z důvodů výhradně na straně objednatele 
(například stavební nepřipravenost místa plnění). V takovém případě se lhůta pro plnění 
přiměřeně prodlužuje o dobu, kdy dodavatel nemohl z uvedených důvodů předmět smlouvy 
realizovat. Tímto nejsou dotčena další ustanovení této smlouvy.  

 
4.  Místem plnění předmětu smlouvy je objekt Zámku Pardubice č. p. 1 – 3. NP. 
 
5. Předmět smlouvy se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud zboží bylo: řádně 

předáno včetně příslušné dokumentace, instalováno, zaškolena obsluha a protokolárně 
převzato objednatelem formou zápisu o předání a převzetí. 
 

6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami 
nebude považováno za řádné. 

 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy. 

 
2. Dodavatel je oprávněn fakturovat dílčí plnění předmětu smlouvy. Dílčí fakturaci je dodavatel 

oprávněn provést u zboží, které bylo fakticky dodáno na místo plnění. Dílčí fakturace bude 
za uvedených podmínek provedena k termínu odsouhlasení vybraných položek oceněného 
soupisu objednatelem. Faktura bude obsahovat náležitosti dle ust. I. obchodních podmínek. 
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3. Zbytek ceny předmětu smlouvy bude fakturován dle ust. I., odst. 5 obchodních podmínek.  
 

4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
  

Článek V. 
Sankce, smluvní pokuty 

 
1. V případě porušení povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by 

tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající 
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou upraveny v čl. V Obchodních 
podmínek.  

 
Článek VI. 

Součásti smlouvy 
 
1.    Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky  
Příloha č. 2: Oceněný soupis 
Příloha č. 3: Projektová dokumentace 

 
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě 

nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními 
výše uvedených příloh. 

 
 

Článek VII. 
Obecná a závěrečná ustanovení 

 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 

účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že Východočeské muzeum v Pardubicích bezodkladně po 

uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Východočeské muzeum v Pardubicích 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 

jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

 
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran 

řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, 

je jim srozumitelný a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být 
vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a 
srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných 
podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 

platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
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povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě 
rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

 
8. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných 

dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu 
druhé smluvní straně. 

 
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení. 
 
 
V Pardubicích dne: 10.5.2021 
 
 
 
Za objednatele:       Za dodavatele: 
 
 
 
 
 

________________________

Východočeské muzeum v Pardubicích 
                Mgr. Tomáš Libánek 

SEZZAM spol. s r.o. 
                      Lubomír Petříček 

                            ředitel jednatel 
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Příloha č. 1 smlouvy č. 261/143/2021 
 
 

Obchodní podmínky 
 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

 
1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu 

smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak. 
 
2.  Faktura bude adresována: 

Východočeské muzeum v Pardubicích  
Zámek 2, 530 02  Pardubice 

 
3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a 

zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá 
náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením 
faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel 
povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet 
ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s 
příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy. 

 
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na 

základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne 
následujícího po dni podepsání předávacího protokolu. 

 
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 

účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto 
zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na 
uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí 
DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje 
dodavatele. 

 
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere 
dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele 
pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na 
účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele. 

 
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
 

Ustanovení lI. 
Způsob provádění 

 
1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, 

práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a 
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jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou  
a obvyklému účelu použití. 

 
2.  Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a 

provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se 
zavazuje zajistit v rámci dodávky zboží především veškeré práce dle požadavků 
objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení 
bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné. 

 
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní 

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování 
dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany  
a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne 
škoda, nese náklady dodavatel. 

 
4. Zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice. 
 
5. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky,  

za nichž se předmět smlouvy musí realizovat a které se týkají zejména skutečnosti, že místo 
plnění je národní kulturní památkou a jakékoli jeho poškození může způsobit rozsáhlé 
škody. 

 
Ustanovení III. 

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti 
 
1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti 

sjednané smlouvou. 
 
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného 

vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění 
bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, 
všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, 
které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté 
smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

 
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy 

kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou 
v souladu se smlouvou. 

 
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím 

dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část 
dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu 
objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných 
požadavků, a to bezúplatně. 

 
Ustanovení IV. 

Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady 
 

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, 
zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů. 
 

2. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé 
vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu. 
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3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. 
záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. 
Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové 
vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v 
dokladech nutných pro užívání věci. 

 

4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží je stanovena v délce 36 měsíců  
a běží ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po převzetí předmětu plnění a podepsání 
předávacího protokolu. 

 

5. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady 
bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 10 pracovních dní po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní 
dodavatel vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání nového zboží bez vad, 
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti 
zboží, může objednatel požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nového zboží, 
nebo výměnu součásti má objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží 
řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. 

 
6. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále 

odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době. 

7. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady. 
 

8. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po 
kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být 
užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém. 
 

9. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad po 
celou dobu záruční lhůty. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 
 

10. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy. 

 

11. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená 
tímto článkem se řídí § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

12. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než je výše uvedeno nebo bylo odlišně 
dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží stejné úrovně 
zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během záruční doby se 
dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky, technické kontroly 
a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných 
právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží. 
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Ustanovení V. 
Zajištění plnění povinností 

 
1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 

0,2 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.  
 
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení 

vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve 
stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své 
finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje. 

 
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 

dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu 
smlouvou. 

 
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 

strany objednatele. 
 
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé  

z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn 
požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 
Ustanovení VI. 

Odstoupení od smlouvy 
 
1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě 

podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v 
dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu 
napraveno. 

 
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí 

zejména:  
a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel 

termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany 
písemně jinak,  

b. dodavatel nedodržel technologický postup nebo nepoužil materiál v odpovídající 
kvalitě, což se zjistí až dodatečně,  

c. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel 
termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se 
strany písemně jinak.  

Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení 
uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy včetně 
DPH, a to za každý den prodlení. 

 
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel 
je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od 
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. 
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4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody. 

 
 
 

Ustanovení VII. 
Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví 

 
1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 6. článku III. 

smlouvy.  
 
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně 

po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. 
Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele. 

 
Ustanovení VIII. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou 

číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky 
budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené 
dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. 

 

 



Zámek Pardubice Položkový rozpočet

Poz. Název místnosti/Popis Výrobce Model

Délka 

(mm)

Hloubka 

(mm)

Výška 

(mm)

Příkon el. 

230V/(kW)

Příkon el. 

400V/ (kW)

  Cena/ks bez 

DPH  Ks.   Cena bez DPH  

2 Zázemí cateringu

2.1

Nerezový pracovní stůl s dřezem 600x500x300 mm, vevařené umyvadlo 

290x400x200 , výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, 1 police, zadní  pravý a 

levý lem,  4 dvířka uzamykatelná, 12 šuplíků uzamykatelných, jednolitá pracovní 

deska v bezesparém provedení ze dvou kusů 1900+1800 mm

SEZZAM spol. S 

r.o. 3700 700 900 0 0 58 957,00 Kč     1 58 957,00 Kč        

Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem na 250 ks ručníků, okénko na 

kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez 

mat. Merida Stella mini 255 120 155 1 609,00 Kč       1 1 609,00 Kč          

Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny 

mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené. Provedení: nerez 

mat. Merida Stella 400ml 100 75 190 1 989,00 Kč       1 1 989,00 Kč          

2.2

Stojánková baterie s keramickou kartuší a se sprchou - profi provedení, materiál 

nerez RM Gastro BSV 1 2 421,00 Kč       1 2 421,00 Kč          

2.3

Stojánková baterie s keramickou kartuší a se sprchou - profi provedení, materiál 

nerez RM Gastro BSV 1 2 421,00 Kč       1 2 421,00 Kč          

2.4 Plošinový vozík

SEZZAM spol. S 

r.o. 1000 600 1000 0 0 7 847,00 Kč       1 7 847,00 Kč          

2.8

Podpultová myčka nádobí s integrovaným sušením. Pro koše 500x500 nebo 

500x530. Kapacita 50-60košů/hod. Standartní mycí časy 60/90/120 sekund a 

automatické mycí programy. Spotřeba body na jeden cyklus max. 2l. Příkon 

bojleru min. 1,7kW. Zakládací výška min. 425mm. Ovládání přes dotykový displej a 

indikací zbývajícího cyklu. Senzor pro měření kvality mycí vody. Možnost mytí 

dvou košů najednou. Objem mycí nádrže min. 10l. Samočistící cyklus. Dávkovač 

mycího a oplachového prostředku a odpadní čerpadlo. Systém zamezující uníku 

páry při otevírání dveří. 

Winterhalter

UL-C +double rack 

systém 600 603 825 0 6,8 145 440,00 Kč   1 145 440,00 Kč      

2.11

Simplexový změkčovač v kabinetovém provedení  s objemovým řídícím ventilem 

bez elektrického napájení. Fáze regenerace max.do 15 minut. Objemové řízení s 

přesným nastavením vstupní tvrdosti vody. Filtr mechanických nečistot. Průtok 

min. 30l/min; množství katexu min. 7,4l; doba regenerace max. 15 min; spotřeba 

vody na regeneraci max. 29l; množství soli na regeneraci max. 0,25kg; teplota 

vstupní vody: 2 – 48° C. Položka obsahuje veškerý materiál na propojení. Winterhalter Monmatic 3 500 240 590 0,5 24 390,00 Kč     1 24 390,00 Kč        

2.12 Servírovací vozík 2 policový

SEZZAM spol. S 

r.o. 900 600 1000 7 622,00 Kč       1 7 622,00 Kč          

2.13 Závěsná skříň nerez uzamykatelná

SEZZAM spol. S 

r.o. 780 350 600 10 687,00 Kč     2 21 374,00 Kč        

2.14

Chladicí skříň 375l s prosklenými dveřmi, rošty 530x420mm, s nuceným oběhem 

vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, 

nastavitelný s digitálním displejem. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení 

vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný 

vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. 

Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R134a. Tropikalizované provedení do +43°C.  

Maximální rozměry: 650x590x1900. Rilling Linia 410 Prosklená 650 590 1900 0,28 39 986,00 Kč     2 79 972,00 Kč        

1 MV-PR-1307/00
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2.15

Instalační nerezová příčka s nosnou nerezovou konstrukcí rozdělená na dva 

moduly 1900+1800 mm, výška ke spodní hraně horních skříněk, Součástí příčky je 

i nerezová podlaha se zkosenými rohy a hranami v celé délce a šířce kuchyně. 

Součástí je provedení rozvodu silnoproudu včetně koncových prvků a veškerého 

instalačního materiálu, rozvodu kanalizace a vodovodu v příčce z předem 

připravených vývodů v podlaze a ve stěně viz. fotodokumentace.

SEZZAM spol. S 

r.o. 3700 200 1400 16 858,00 Kč     1 16 858,00 Kč        

2.16 Police nerez

SEZZAM spol. S 

r.o. 800 300 1 982,00 Kč       1 1 982,00 Kč          

2.17 Závěsná skříň nerez uzamykatelná

SEZZAM spol. S 

r.o. 840 350 600 11 360,00 Kč     1 11 360,00 Kč        

Dodávka 384 242,00 Kč      

Montáž, odzkoušení, zaškolení obsluhy, revize elektro, zkoušky těsnosti vodovodu 

a kanalizace, výrobní dokumentace a ostatní náklady vyplívající z povahy 

předmětu, místa dodání a smlouvy o dílo 14 536,00 Kč 1 14 536,00 Kč        

Doprava 4 000,00 Kč 1 4 000,00 Kč          

Celkem 402 778,00 Kč      

DPH 21% 84 583,38 Kč        

Celkem vč. DPH 487 361,38 Kč      

Povolená tolerance exaktních hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je 

+/- 10% za podmínky dodržení celkového dispozičního řešení dle nákresů.

Veškeré výrobky, budou zprovozněny a vybaveny naplněnými zásobníky všech 

nezbytných náplník k řádnému provozu.

2 MV-PR-1307/00
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volný konec 230V (délka vývodu 3 m), kabel s gumovou izolací (např.CGSG)volný konec 230V (délka vývodu 3 m), kabel s gumovou izolací (např.CGSG)

zásuvka 230Vzásuvka 230V

volný konec 400V (délka vývodu 3 m), kabel s gumovou izolací (např.CGSG)volný konec 400V (délka vývodu 3 m), kabel s gumovou izolací (např.CGSG)

zásuvka 400Vzásuvka 400V

LEGENDA SILNOPROUDULEGENDA SILNOPROUDU

stěnový vypínač, kabely vč. přívodů zapuštěné ve zdi !stěnový vypínač, kabely vč. přívodů zapuštěné ve zdi !

vývod pro ochranu pospojováním (u strojů dle průřezu přívodního vodiče)vývod pro ochranu pospojováním (u strojů dle průřezu přívodního vodiče)

zásuvky rezervní, pro napojení mobilních zařízení atp.zásuvky rezervní, pro napojení mobilních zařízení atp.

příkon nezahrnovat do celkového inst. příkonupříkon nezahrnovat do celkového inst. příkonu

- průřez kabelu k vypínači volit přesně na předepsaný příkon,- průřez kabelu k vypínači volit přesně na předepsaný příkon,

- kabel z vypínače volit typ CGSG v ochranné trubce- kabel z vypínače volit typ CGSG v ochranné trubce

takto označené zásuvky se uvažují jako rezervní (1 kW/230V/+1200mm)takto označené zásuvky se uvažují jako rezervní (1 kW/230V/+1200mm)

Zásuvka 230 nebo 400VZásuvka 230 nebo 400V

Volný konec vedoucí z vypínače (pod omítkou k požadovanému vyústění)Volný konec vedoucí z vypínače (pod omítkou k požadovanému vyústění)

Volný konec vedoucí z rozvaděčeVolný konec vedoucí z rozvaděče

Stěnový vypínač 230 nebo 400VStěnový vypínač 230 nebo 400VVV

KVKV

KJKJ

ZZ

- pro chladící zařízení nenavrhovat proudové chrániče- pro chladící zařízení nenavrhovat proudové chrániče

- pro točivé stroje navrhnout jističe charakteristiky typu "C"- pro točivé stroje navrhnout jističe charakteristiky typu "C"

zásuvky rezervní, pro napojení mobilních zařízení atp.zásuvky rezervní, pro napojení mobilních zařízení atp.

příkon nezahrnovat do celkového inst. příkonupříkon nezahrnovat do celkového inst. příkonu

takto označené zásuvky se uvažují jako rezervní (1 kW/400V/+1200mm)takto označené zásuvky se uvažují jako rezervní (1 kW/400V/+1200mm)

výška vývodu + 100 mm (jinak dle přivodního kabelu)výška vývodu + 100 mm (jinak dle přivodního kabelu)
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